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Omdat door de coronacrisis de excursies deze maand zijn afgelast bieden we u hier een aantal
waarnemingen, die enkele leden in deze periode zijn gedaan. Vooral de Hooge boezem onder
Haastrecht was voor veel vogelaars een eldorado (foto’s Marius)
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Ook een rondje Surfplas en Polder Stein levert veel mooie foto’s op (foto’s van George en Nel):
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Beleef de lente
Vanuit uw luie stoel kunt u genieten van broedende steen- en kerkuilen, slechtvalken, ooievaars en
vele andere vogels. Kijk live hoe vogels broeden, eieren uitkomen en kuikens opgroeien. De mooiste
momenten zijn voor u geselecteerd. Ga naar www.vogelbescherming.nl/beleefdelente.
Nationale bijentelling
Op zaterdag 18 en zondag 19 april organiseert Nederland Zoemt voor de derde keer de Nationale
bijentelling. Tel de bijen, hommels en zweefvliegen in je tuin en vul per soort het aantal in op het
telformulier. Kijk op de site www.nederlandzoemt.nl en download het telformulier en het bijengidsje.
Stoepplantjesonderzoek
Hortus botanicus Leiden is een nieuw project gestart: stoepplantjesonderzoek. De onderzoeksvraag
is: Zijn de plantjes die nu op de stoep groeien dezelfde soorten als 20 jaar geleden? En zullen
dezelfde soorten er over twee jaar nog staan?
Onderzoek een stukje stoep (2 bij 1 m) in je eigen buurt (bijvoorbeeld langs een muurtje, bij een
lantaarnpaal, langs een schutting).
Kijk en benoem de wilde plantjes in je onderzoeksgebiedje (al of niet aan de hand van een app: bv
plantnet, obsidentify). Op de website van de Hortus vind je een invulformulier en wat meer informatie
over het onderzoek: https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes

Goudse Hout

Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 sept. naar Jan Uilenbroek (j.uilenbroek@hccnet.nl).
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 26 april naar Lourien van der Hoek
(secretaris@gouda.knnv.nl)

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar de
ledenadministratie van onze KNNV afdeling ledenadministratie@gouda.knnv.nl.

